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“Os 
Lusíadas 
estão à 
venda!”

~

  É claro que já ouviste falar de «Os Lusíadas», o grande poema épico que conta a 
História de Portugal até à descoberta do caminho marítimo para a Índia. E também
deves saber que quem o escreveu foi Luís de Camões.

  Tudo bem, mas aqui começam as dificuldades
– e não só para ti. É que não se sabe muito
acerca de Camões.
 
 Há desenhos que o representam a nadar no
mar com um só braço, erguendo na outra mão
o manuscrito de «Os Lusíadas». Mas esta
imagem é uma fantasia, imagina tu… 
    Queres saber o resto da história d’ «Os
Lusíadas» e da vida de Luís de Camões?
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ATENÇÃO: Regista todas as  respostas numa folha ou no caderno:

1- Junta a questão correta à resposta correspondente:

Esteve depois no 
Oriente?

Salvou mesmo o manuscrito 
do poema a nado?

Teve uma vida agitada?

Estudou em Coimbra? Onde nasceu Luís de 
Camões?

De regresso a Portugal morreu 
na miséria?

Em que ano? Era nobre ou plebeu, isto é, 
homem do povo?

Escreveu grande parte do 
poema épico numa gruta de 
Macau?

Camões partiu para o Norte de África para esquecer um amor infeliz? 

1)_____________________________________________________________?

Provavelmente em Lisboa, mas não é seguro.

2)_____________________________________________________________?

Talvez em 1524, mas não há a certeza.

3)_____________________________________________________________?

Possivelmente da pequena nobreza, porque pôde aprender a língua latina e a 

cultura clássica em geral.

4)_____________________________________________________________?

É de crer que sim, mas a universidade não regista a sua passagem por lá. 

5)_____________________________________________________________?

Isso de certeza, a avaliar pelas muitas senhoras a quem dedicava poemas de 

amor e pelas vezes em que esteve preso devido a lutas com os maridos das tais 

damas.

6)_____________________________________________________________?

Diz-se que sim, e é verdade que esteve em Ceuta e perdeu o olho direito em 

combate, o que explica o motivo por que é frequentemente representado com uma

pala preta.
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7)_____________________________________________________________?

Sim, isso também é certo, e lá viveu uns 15 anos, lutando contra muitas 

adversidades e escrevendo aos poucos a sua obra mais célebre, Os Lusíadas. 

8)_____________________________________________________________?

Isso não, e quem conhece o jardim de Camões, naquela cidade chinesa que 

durante quatro séculos e meio pertenceu a Portugal, percebe logo que a dita “ 

gruta” é uma construção artificial. 

9)_____________________________________________________________?

Não da forma  que imaginamos, mas o naufrágio de um navio em que Camões 

viajava foi uma realidade, que aconteceu junto à foz do rio Mekong, no atual 

Vietname.

10)____________________________________________________________?

Diz-se que um criado dele ( o escravo Jau) pedia esmola para ambos 

sobreviverem, mas é capaz de não ter sido bem assim. Até porque o jovem rei D.

Sebastião – que pouco depois desapareceria na Batalha de Alcácer Quibir, no 

Norte de África – recebeu-o no palácio e pediu-lhe para ler “ Os Lusíadas”em 

voz alta. No final ordenou que a obra fosse publicada e atribuiu a Camões uma 

pequena pensão.
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Como vês, são mais as dúvidas do que as certezas. Mas que Camões era muito 
culto, lá isso era mesmo – uma figura típica de “ humanista” ,
aqueles homens do Renascimento que conheciam a fundo a
cultura dos antigos gregos e romanos e a sua complicada
mitologia.

Deuses e Heróis

E foi exatamente na mitologia que ele assentou a estrutura de Os
Lusíadas, uma longa obra de quase nove mil versos divididos por
mais de mil estrofes e dez cantos ( ou, se assim preferires,
capítulos) . O seu modelo foram os poemas épicos da
Antiguidade, como a Ilíada e a Odisseia, do grego Homero, ou a
Eneida, do romano Virgílio. 
Em Os Lusíadas, Camões conta a viagem da esquadra  ou armada de Vasco da 
Gama que parte à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Essa aventura é 
motivo de uma conversa entre os deuses da Antiguidade. Quando a armada chega a
Melinde, na costa oriental de África, Vasco da Gama conta a História de Portugal ao 
rei daquela cidade. Nessa narrativa, posta na boca do navegador, Camões 
desenvolve temas que depois se tornaram célebres, como os amores de D.Pedro I e
Dona Inês de Castro ou o torneio em que participaram os Doze de Inglaterra. Alguns
assuntos hoje bem conhecidos foram mesmo criações suas como o gigante 
Adamastor do Cabo das Tormentas ou ao aparecimento do Velho do Restelo à 
beira-Tejo na hora da partida da esquadra…

O título “Os Lusíadas” também tem que ver com a mitologia. Os antigos falavam de 
um tal Luso, que seria filho de Baco, o deus romano do vinho. Ora, Camões 
apresenta esse Luso como tendo sido o fundador da Lusitânia, que, como decerto 
sabes, era o nome que os romanos davam à maior parte do território que hoje é 
Portugal.  É claro que Luso nunca existiu, e ignora-se a explicação do nome “ 
lusitanos”dado aos povos da zona. De qualquer forma, a personagem de Luso deu 
muito jeito durante o domínio castelhano em Portugal, entre 1580 e 1640, quando os
patriotas defendiam que um país fundado por um herói da mitologia tinha mesmo 
de ser independente!

 Textos e frases retirados e adaptados da revista Visão de Março de 2019
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2. De acordo com as informações do texto, completa a seguinte a tabela:

Epopeia 
romana que 
serviu de 
inspiração a 
Camões

Figura 
mitológica 
criada  
originalment
e por 
Camões.

 Episódio de 
amor 
narrado por 
Vasco da 
Gama nos 
Lusíadas

Epopeias 
gregas que 
serviu de 
inspiração a 
Camões.

 Lenda dos 
cavaleiros 
portugueses
noutro país.

Personagem
criada por 
Camões que
se opunha 
às viagens 
marítimas.

3. Completa as seguintes frases, de acordo com o sentido do texto ( Responde 
numa folha ou no caderno):

3.1. O herói de “Os Lusíadas” é ….

3.2. A obra de “Os Lusíadas” trata sobretudo de como Vasco da Gama ….

3.3. Em “ Os Lusíadas, a Mitologia ….

3.4. De acordo com Camões, a Lusitânia foi ….

3.5. No período histórico em que Espanha governou Portugal, os patriotas 

portugueses acreditavam que era lógico que….

4. Com a ajuda do texto de cima ou da internet, elabora uma cronologia com as 
datas mais importantes da vida de Camões, transformando os verbos em nomes. 
Segue o exemplo.

 Camões nasceu provavelmente em 1524 em Lisboa:

Exemplo: 

1524 – Nascimento provável de Camões em Lisboa;
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